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»1.Woordje van de directeur - nieuwjaarsbriefje voor 2020
Beste ouders en lieve kinderen,
Niets
zien we
zonder kijken

Niets
lezen we
zonder begrijpen

Niets
horen we
zonder luisteren

Niets
vertellen we
zonder taal

Niets
voelen we
zonder hart

Niets
krijgen we
zonder geven

Niets
weten we
zonder verleden

Niets
ontdekken we
zonder onderzoeken

Niets
vinden we
zonder zoeken

Niets
vernieuwen we
zonder wetenschap

Niets
verlangen we
zonder hoop

Niets
beschouwen we
zonder kunst

Niets
hopen we
zonder zelfvertrouwen

Niets
relativeren we
zonder lachen

Niets
beleven we
zonder verwondering

Niets
leren we
zonder onze kinderen

Niets
dromen we
zonder fantasie

Niets
zijn we
zonder elkaar

Niets
bereiken we
zonder inspanning

Gelukkig Nieuwjaar!

Niets
kunnen we
zonder kennis

Stefaan Dewaele
Beveren-Leie, 1 januari
2020
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»2. activiteitenkalender januari/februari/maart 2020
januari
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
zwemmen L2 – L5 – L6
Ouderraad 20u.
zwemmen KA – 1A
zwemmen L4B – L4A – L3
L6 namiddag: medisch onderzoek in het CLB - vervoer met de fiets.
zwemmen KB – 1B
K1/L6: 10.25u. - Spellenuurtje.
zwemmen L2 – L5 – L6
Danshappening – 1ste graad
zwemmen KA – 1A
zwemmen L4B – L4A – L3
zwemmen KB – 1B
K1A/B: meespeeltheater 'Dag Jules' in SBS Desselgem

februari
Vrijaf - geen school
zwemmen L2 – L5 – L6
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handbaltornooi - 3e graad
theatervoorstelling "Kom wel" in De Schakel voor alle kleuterklassen
zwemmen KA – 1A
zwemmen L4B – L4A – L3
eerste graad: voormiddag naar Deerlijk voor bewegingslandschap Kronkeldiedoe
5de lj. filmworkshop MINI MOVIE volledige dag
9u.15: eerste graad naar De Schakel voor de film 'Superjuffie'
zwemmen KB-1B
zwemmen L2 – 5 – L6
zwemmen KA – A
carnavalstoet
zwemmen L4B – L4A – L3

maart
zwemmen L4B – L4A – L3
zwemmen KB – 1B
uitstap naar Planetaruim K2 – 3 A/B
zwemmen L2 – L5 – L6.
zwemmen KA – 1A
zwemmen L4B – L4A – L3
zwemmen KB – 1B
trein-busuitstap KlA en K1B (met ouders en grootouders)
zwemmen L2 – L5 – L6
uitstap naar struisvogelboerderij K2-3 A/B
trefbaltornooi - 2e graad
eerste graad: zeeklassen Oostduinkerke
zwemmen KA- 1A
eerste graad: zeeklassen Oostduinkerke
K1/L6 10.25u. - Spellenuurtje.
schoolquiz
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eerste graad: zeeklassen Oostduinkerke
Eucharistieviering
Zwemmen L4B - L4A - L3
Ouderraad 20u.

»3. personalia
Wij rouwen om het heengaan van:
•
•
•
•

Nora Naessens, overgrootmoeder van Lucca Waelkens (L4B)
en Dieuwke Christiaens (L3A)
Claudette Mestdagh, schoonzus van Marijke D’Haese
(refterhulp)
Theresia Van De Weyer, moeder van Lieve Meyermans
(kleuterjuf)
Hendrik Blomme, schoonvader van Hilde Deblaere (juf L2)
- oprecht medeleven -

EVEN DANKBAAR TERUGBLIKKEN
•

Voor de Warmste Week hielden we op 9 december met de hele school een heuse koekenbak.
We kozen een goed doel, dit jaar de Vlaamse Vereniging Autisme.
Een werkgroep met mr. Gert, juf Joke, juf Ann, juf Leni en juf Elke zette de schouders onder
de organisatie. We konden rekenen op heel wat hulp van mama’s, oma’s/opa’s van de
kinderen bij de begeleiding in de groepjes en het bakken thuis. We konden weerom een beroep
doen op Els (mama van Jarne en Inna) voor de aanlevering van kwaliteitsbloem en boter. Ook
een dankjewel aan Kathy en Christophe van De Vleeshove voor het direct bakken van de vele
platen met klaargemaakte deegkoekjes.
Ook het hele personeelsteam verdient een dikke pluim want op 10 december werden meer dan
5000 koekjes in ongeveer 900 zakjes verpakt!
Aan al wie de actie steunde onze beste dank!

•

Stebabelei, afvalvrij!
We hielden van 21/11 t.e.m. 04/12 een afvalvrije veertiendaagse. Met deze
bewustwordingsactie proberen we zoveel als mogelijk de afvalberg op school te beperken.
Kleine ingrepen zijn bijv. zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal meebrengen in de
brooddoos of het koekendoosje. Water drinken we uit een drinkbus die telkens kan gevuld
worden. De Groene Ridders op school volgden dit goed op en deelden stempeltjes op een
stempelkaart uit om het goede gedrag te belonen. Met een volle kaart kregen de kinderen
toegang tot een spelenmarkt op 6 december. Bewonderenswaardig, want de Groene Ridders
hadden dit allemaal zelf bedacht, uitgewerkt en uitgevoerd. Een fantastisch initiatief en
proficiat aan juf Sofie om de kinderen hierin sterk te motiveren! Slaan we met z’n allen verder
de weg in van een afvalarme leefomgeving?
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•

Het sinterklaasfeest was opnieuw een topper! De ‘echte’ Sint kwam op 4 december langs en
nam plechtig ‘bezit’ van zijn troon in de sportzaal van de school.
De kinderen hadden het feest voorbereid, zich verkleed, hadden de troonzaal versierd en
leefden zich uit in zang en dans… En de Sint genoot en sprak zijn bewondering uit. De pakjes
bleven niet lang op zich wachten…
Op 6 december – zijn naamfeest – konden de kinderen ’s middags smullen van heerlijke
klaaskoeken en warme chocolademelk… ongetwijfeld zal de Sint gedacht hebben: “Het is daar
gezellig en fijn, zo moet een kinderfeest zijn!”
Onze beste dank aan de werkgroep met Winnie, Eline en Marie. Ook een pluim aan de
mama’s Anouk, Julie, Manon, Joke en Stefanie voor het smeren van de klaaskoeken en het
schenken van de chocomelk!

•

De Slag om de Treffer op 20/11 was weer een succes.
De werkgroep Sport met Eveline, Joke, Cindy en Tine heeft deze naschoolse sportactiviteit
heel goed voorbereid en legde een bus in om de bijna 60 kinderen te begeleiden. Samen met
de leerkrachten Joke, Amber en Maarten stonden ze aan het zwembad paraat om de spelletjes
te begeleiden. Waterpret met een sterke groepsverbondenheid. Proficiat!

•

De Sneukeltocht voor de MS-liga Vlaanderen op 30 november was een lokaal initiatief en
meteen een voltreffer.
Een dikke proficiat aan Lennert Verhulst uit het zesde leerjaar en aan zijn ouders voor de
knappe organisatie. Van idee tot realisatie… heel geslaagd!
Veel gezinnen met kinderen kwamen opdagen voor een veilige wandeling door Beveren-Leie
via meestal ‘trage wegen’ en met leuke stops met hapjes en drankjes, in een sfeer van licht en
gezelligheid aan de vuurkorven… Droog en koud weer, maar vooral hartverwarmend!

MEDEDELINGEN
1. Leerlingenevaluatie en rapportering – zie meer uitgebreid in de schoolbrochure p. 11 (via
website)
In alle lagere klassen zet de permanente evaluatie in de leergebieden zich door, ook in de maand
januari waarmee we het eerste halfjaar afsluiten. Dit wil zeggen dat er na de leerstofgehelen in de
methodes (een taalthema, een rekenblok, een wo-thema, een unité, …) een aantal toetsen volgen
die de leerdoelen evalueren.
Het eerste, tweede en derde leerjaar kent geen toetsenweek meer, het vierde, vijfde en zesde
leerjaar wel (in de tweede helft van januari en vooraf aangekondigd via een klasbrief).
In de eerste schoolweek van februari is er een oudercontact met bespreking van het
winterrapport. De ouders krijgen hiervoor een klasbrief in de loop van januari. Het rapport
geeft de permanente evaluatie weer van het eerste halfjaar (van september tot en met januari), met
de gemiddelde scores op 10 van de getoetste leervakken. Zoals vorig jaar vermeldt het rapport
geen klasgemiddelde en geen eindprocent. We doen dit vanuit de gedachte dat leerlingen in het
vooruitzicht van verdere ondersteuning enkel vergeleken worden met zichzelf en niet met een
gemiddelde van een groep. Voor remediëring en verrijking vertrekken we niet van een algemeen
procent, maar van de getoetste doelen in de onderscheiden leervakken. De leermethodes zijn op
die aanpak afgestemd.
Ook de muzische vakken worden meegenomen in de permanente evaluatie via observatie van het
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muzisch proces en de expressie. We hebben de evaluatie van muzische vorming (MUVO) in een
geheel nieuw jasje gestoken. Die evaluatie is niet meer halfjaarlijks. We maken het rapport van
MUVO enkel op in juni, een beoordeling die zich uitstrekt over het hele schooljaar.
Het socio-emotioneel rapport en leren leren wordt wel nog halfjaarlijks opgemaakt volgens de
kleurcodes groen (goed), oranje (matig), rood (werkpunt).
Halverwege het schooljaar houden de klastitularissen individuele kindgesprekken, vanuit vragen
die bij de kinderen leven en vanuit de bevindingen van de evaluaties. Bedoeling is de kinderen
positief te stimuleren in hun leerontwikkeling, met voor sommige leerlingen concrete en haalbare
doelen (afspraken) op korte en langere termijn.
2. Gezien worden in het verkeer
De stickertjesactie ‘Helm Op Fluo Top’ loopt verder tot de krokusvakantie (eind februari). Het
fluo-hesje wordt door de kinderen heel goed gedragen, ’s morgens en ’s avonds.
Ook de meeste fietsers doen het goed met een fiets waarvan de verlichting in orde is… Goede
remmen en fietsverlichting zijn immers belangrijke aandachtspunten bij een fietscontrole, ook bij
de herkeuring (in december of januari via de klastitularis).
Proficiat aan alle kinderen en dank aan de ouders voor die blijvende aandacht voor
verkeersveiligheid.
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»4. naar het stadhuis van Waregem (12 november 2019)

Klas 4A is op dinsdag 12 november naar het stadhuis van Waregem geweest voor een
geleide rondleiding.
We zijn in het kantoor van burgemeester Kurt Vanryckeghem geweest. We hebben zelfs
een foto met de burgemeester en iedereen van de klas, ook onze juf staat er op.
De mevrouw die ons rondleidde heet Debbie.
Er wonen in Groot-Waregem ongeveer 38OOO inwoners.
We zijn ook naar de trouwzaal geweest.
Daarna zijn we naar het archief geweest: een zaal met allemaal oude boeken.
We zijn met de lijnbus naar Waregem geweest, dat liep niet van een leien dakje.
We vonden het een geslaagde studieuitstap!
Aza en Bailey

Klas 4A is op donderdag 12 november naar het stadhuis van Waregem geweest. We trokken
erheen met de lijnbus. We kregen onmiddellijk een geleide rondleiding. We zagen daar
allemaal wegwijzers in het stadhuis om de verschillende diensten aan te duiden.
We zijn in de trouwzaal geweest, ook in de zaal waar de burgemeester, de schepenen en de
gemeenteraadsleden samenkomen. We hebben een bezoekje gebracht aan onze
burgemeester. We staan ook op de foto samen met hem.
We hebben ook 2 schepenen ontmoet: Pietro Iacopucci en Rik Soens. Ze hadden niet veel
tijd voor ons. Daarna zijn we naar de oude boeken gaan kijken waar de geboorten en de
overlijdens in staan. In Groot-Waregem wonen er ongeveer 38OOO inwoners.
Lisandro en Thomas
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Klas 4A is op bezoek geweest naar het stadhuis van Waregem.
Wij hebben geleerd waarom de slogan ‘Waregem, stad in galop’ noemt.
Dat komt omdat er in Waregem veel paardenkoersen zijn.
We staan op de foto met de burgemeester en hebben goed geluisterd naar zijn uitleg.
We mochten hem ook vragen stellen achteraf.
Debby heeft ons rondgeleid en veel verteld over Waregem. In Waregem wonen er ongeveer
38OOO inwoners. Wat doen de schepenen precies? Zij helpen de burgemeester. Hij stelt
iets voor, dan moet daarvoor gestemd worden en als de meerderheid (de helft +1) akkoord
gaat dan wordt dat goedgekeurd. We hebben zoveel bijgeleerd, het is te veel om allemaal
op te noemen.
Hanne en Inna

Klas 4A bezocht het stadhuis van Waregem op 12 november 2019.
We kregen uitleg van Debby, zij weet er heel veel van. We hebben op die manier veel
bijgeleerd over het stadhuis en over Waregem. We zijn in de raadszaal en de trouwzaal
geweest. We hebben de schepenen Rik Soens en Pietro Iacopucci en burgemeester Kurt
Vanrijckeghem gezien. Jean heeft in de fotogallerij ‘Jean Bouckaert’ zien hangen. Hij is
een oud-burgemeester van Waregem. Daarna zijn we nog naar de Waregemse jeugddienst
geweest. Toen moesten we naar de bushalte op de markt maar de bus kwam niet af.
We moesten dan lopen naar het station om daar de bus te nemen.
Het was een leerrijke namiddag.
Tomas, Jean en Tommy

Op 12 november zijn de kinderen van 4A en 4B een kijkje gaan nemen in het stadhuis van
Waregem. We hebben burgemeester Kurt Vanryckeghem gezien. We hebben zelfs een foto
met hem! We hebben een bord gezien waarop verschillende partijen staan zoals: CD&V,
NVA, Open VLD, Groen,... In Waregem zijn er ongeveer 38000 inwoners.
Op elke vergadering zijn de schepenen en de gemeenteraadsleden er bij en soms ook wat
mensen uit Waregem. In het stadhuis zijn er veel verschillende zalen zoals: de trouwzaal,
de vergaderzaal,… Er zijn heel wat boeken waarin je kunt zien of je in Waregem geboren
bent en wanneer. Het werd een leuke namiddag!
Febe en Elise
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Dinsdag 12 november zijn wij met onze klas naar het stadhuis van Waregem geweest.
Daar hebben wij onze burgemeester ontmoet. We hebben de zaal gezien waar sommige
mensen trouwen. Sommige mensen waren van alles aan het opzoeken op de computers.
We zijn gestart in de vergaderzaal en geëindigd in de jeugddienst.
Het was tof en leerrijk!
Morgan, Anthony en Natacha
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»5. chemie 6de leerjaar
Op donderdag 5 december hadden we een speciale les van een juf die Liesbeth
heet, ze is gespecialiseerd in het vak chemie. Als je het woord chemie hoort, denk
je meteen aan proefjes en testbuisjes. Maar dat is het niet!
We zagen in een filmpje dat we iedere dag te maken krijgen met chemie: onze
kleren, eten, kleuren, meubels,… zonder de chemie zouden ze er niet zijn.
Na het filmpje kregen we op het bord een tijdsband te zien. Dan gingen we na of er
wereldgebeurtenissen waren die met chemie te maken hadden. Nadat we dat
bekeken hadden, konden we beginnen met het echte werk. Eerst deed Liesbeth een
paar proefjes met ons. Zoals maïzena met water mengen. Dan krijg je een soort
papje. Als je snel met je vinger in het papje drukt, zal je niet door het papje
geraken, maar als je langzaam in het papje gaat, dan zakt je vinger er wel in. Dus
als je veel maïzena gebruikt en veel water, dan kan je in principe over water
lopen. :-) We hebben ook gekeken welke kleur rodekoolsap heeft. Blauw, rood of
paars? Eigenlijk kan het iedere kleur hebben. Je moet het gewoon met de juiste
vloeistof mengen: iets zuur of bitter of iets dat daar tussen zit. De juf liet ons ook
zien hoe pampers werken. Zo volgden er nog verschillende boeiende experimentjes.

Als afsluiter kregen we nog iets mee van Liesbeth: badzout met een geurtje en een
kleurtje. Het was dus een heel leuke en interessante les.
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»6. sinterklaasfeest
Woensdag 4 december stonden we met iedereen klaar voor een kleurrijke ontvangst van de
Sint. Maar wat we niet hadden verwacht dat er een valse Sint langskwam… Gelukkig konden
we op tijd de politie bellen. Een attente leerling zag dat het valse paard (een hond aan de
leiband) een sleutel aan de halsband had. De sleutel konden we gebruiken om de echte
Sinterklaas en zijn zwarte pieten te bevrijden uit het opberglokaal in de turnzaal. Zo
konden we alsnog Sinterklaas en zijn zwarte pieten onthalen op een mooi versierde troon.
De zwarte pieten controleerden of we alle uitdagingen tot een goed einde hadden
gebracht. Alle kleuters hadden een leuk hoofddeksel aan, het 1ste en 2de leerjaar
versierden de troon, het 3de en 4de leerjaar zorgden voor kleurrijke vlagjes en het 5de en
6de leerjaar zongen en dansten de Sintsong. Sinterklaas en de zwarte pieten trakteerden
ons op snoepgoed en brachten speelgoed voor op de kleuterspeelplaats en speelgoed voor in
de zandbak van het lager. We blikken terug op een geslaagd sinterklaasfeest.
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»7. koekenbak

Hallo iedereen,
Op maandag 9 december was er naar aanleiding van de Warmste Week de Ketnet koekenbak op school
om de Vlaamse Vereniging Autisme te steunen.
Om 8.30 zijn we met het zesde leerjaar naar de turnzaal geweest om de koekenbak te starten. Samen met
twee kleutertjes mocht elke leerling van het zesde leerjaar koekjes bakken. De leerkrachten, ouders en
grootouders hadden alle ingrediënten al afgewogen en klaargezet zodat we na het grondig handjes wassen
er meteen konden invliegen.
We begonnen met de suiker en een ei in een kom te mengen, daarna moest de bloem en de boter erbij.
Dan konden we alles met onze handen kneden. Als het deeg goed gekneed was, konden we het tot de
juiste dikte uitrollen met een deegrol. Daarna mochten de kleutertjes met een 3D-geprint rondje de
koekjes uitduwen. Toen mochten we ze versieren met smarties of een stempel van SteBaBeLei. Dan
waren ze klaar om in de oven te gaan. Veel leerkrachten, ouders en grootouders namen de koekjes mee
naar huis om te bakken.
Na de speeltijd mochten alle andere kinderen van onze school de heerlijke koekjes ook maken. Dit vond
iedereen super om te doen. In totaal hebben we meer dan 900 zakjes van honderd gram kunnen maken.
We willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor onze actie voor het goede doel!
de leerlingen van het zesde leerjaar
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»8. leerlingenraad
LEERLINGENRAAD 1 - 25 november 2019
aanwezig:
L3: Ella Pappijn - Matteo Desmet / L4A: Hanne Verhulst - Thomas Debaere
L4B: Lasse Desmet - Hamza Guermat / L5: Ine Vandevelde - Zeinab Al Mahmoud
L6: Mona Decock (Robbe Gevaert was ziek)
Agenda:
Speelplaatsvernieuwing:
15 000 euro subsidie werd goedgekeurd, hoera!
Nog niet bekend wanneer er zal gestart worden met de werken
Warmste Week 2019:
actie: koekenbak op 9 december 2019
ten voordele van “Vlaamse Vereniging Autisme”
over de middag doen we de ‘warmste picknick’ = iedereen brengt boterhammen + drankje mee
de leerlingenraad kan eventueel koekjes verkopen bij het koffiemoment op vrijdag?
WEGGEEFKAST:
groene kast bij de klas van juf Ann
bedoeling: speelgoed, boeken, strips,... die er nog goed uitzien, maar die je niet meer gebruikt,
worden in de kast gelegd. Mensen kunnen het materiaal dat ze nodig hebben gratis meenemen
mama van Teo kwam met het idee
vanaf maandag wordt de kast opengezet
alle ouders krijgen een briefje met uitleg
het MOET niet, maar het MAG
31/01: dag van de directeur - hoe gaan we dit vieren?
verrassingsfeestje: ‘dringend naar de turnzaal komen, want er is iets gebeurd…’
taart
vlagjes met het hoofd van de directeur / vlaggenlijn maken
groepstekening over de directeur
de vrouw van de directeur uitnodigen
→ alle ideeën zijn welkom! Denken jullie nog eens mee?
speelbos
moet dringend eens opgeruimd worden!
duidelijke regels vastleggen voor het spelen in het speelbos

Rondvraag - ideeën van de leerlingen:
graag weer een volleybalnet op de speelplaats
soep drinken los van de warme maaltijd
trampoline in de grond
Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
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duidelijke voetbalregels (iedereen mag meedoen (meisjes!), niet vechten, …)
zandbakmateriaal
game-kamer / computerklas openstellen over de middag
zithoekje inrichten onder de luifel
→ de vragen worden doorgegeven aan de directeur, antwoord op de volgende
leerlingenraad!
datum volgende bijeenkomst: maandag 13 januari 2020

OP DE FOTO!
DELEGATIE LEERLINGENRAAD 2019-2020
(v.l.n.r.) vooraan: Hanne Verhulst – Zeinab Al Mahmoud – Mona Decock
Achteraan: Ella Pappijn – Hamza Guermat – Matteo Desmet – Ine Vandevelde – Lasse Desmet – Thomas Debaere
Ontbreekt op de foto: Robbe Gevaert
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»9. ontbijt in de klas
Op vrijdag 15 november mochten alle peuters en eerste kleuters in pyama naar de klas komen. En nee
hoor, het was geen grapje. Samen deden we nog even een dutje tot leuke dansmuziek ons wakker maakte.

Toen we goed wakker waren, gingen we samen met onze Jules ontbijten. De juffen hadden een lekker
ontbijt klaargemaakt. Er was van alles om ons buikje te vullen…
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Na wat spelen probeerden we onszelf aan te kleden. Gelukkig was de juf. daar om ons te helpen.

Wat een voormiddag, maar wel heel leuk!
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»10. Techniekbeurs met het 5de leerjaar op 19 november 2019 in Waregem Expo

Techniek in overvloed
Elektriciteit opwekken door te fietsen
Computergestuurde auto’s
Hoog in de lucht met de drones
Niet naaien maar breien met de breimachinetjes
Op zoek naar het juiste materiaal
Beroepenhuis leert ons dingen maken
Ongelofelijk veel bijgeleerd
Ook voor meisjes
Samen ontdekken
Techniek = kinderspel
Enkele sfeerbeelden…
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»11. opdracht 4A enB bij het jaarthema ‘NATUURLIJK hoor je erBIJ’!
Op donderdag 12 december kwamen wij met de volledige school (kleuters en lager) samen om nog eens
stil te staan bij ons jaarthema. De vierdeklassers kregen voor deze bijeenkomst een opdracht mee,
namelijk: maak gedichten die passen binnen het thema ‘milieu’. Ze kwamen na wat zwoegen en ploeteren
tot een zeer mooi resultaat!
Dit waren de haïku’s (natuurgedichten bestaande uit 3 regels van achtereenvolgens 5, 7 en 5 lettergrepen):
snoezige neusjes
aarde zo bruin als hout, fijn
kleine staartjes, smelt

levende natuur
ritselende geluiden
mooi uitzicht, rustig

spetterend uitzicht
fantastische bloemen, zon
leuke natuur, mooi

vrijheid, natuur, groen
spelen in het bos is leuk
stralende zon, hmmm…

kleurrijk, gezellig
mooie bergen en veel zon
spiegel in water

hertje in het bos
geschrokken door iets heel ergs
helemaal alleen

heel mooie vlinders
kleurrijke lentebloemen
bomen bij het mos

veel stenen, veel mos
waterval, stromend water
takken overal

dolfijnen dansen
op de grote stille oceaan
zonsondergang, waaw

mooie blauwe lucht
mensen wandelen op zand
kijkende mensen

Dit waren de elfjes (gedichten bestaande uit 5 regels van achtereenvolgens 1, 2, 3, 4 en 5 woorden) rond
milieu:

Beter
sorteren niet
vervuilen, gooi het
in papier en karton
pmd

Zon
vurige ster
in de ruimte
zon is heel heet
heelal

Zacht
zijn vacht
in de wei
dat is een kalfje
boe!

Storten
vuilnis overal
milieu dagelijks verpest
stilstaan, verbazing, wondere natuur
sorteren

Natuur
mooie bladeren
prachtig water glinstert
bomen in het bos
zon

Vuilbak
uitlaatgassen slecht
CO2 uitstoot overal
sorteren, iedereen werkt mee
composthoop
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Natuur
mooie geluiden
veel mooie diertjes
schitterende geluiden en bomen
dieren

Zon
blauw water
bomen in natuur
ik hou er van
cool

Bedenking
afvalberg groeit
niet altijd cool
aarde bruin en zacht
milieu

Natuur
altijd mooi
verwoest door mensen
fabrieken uitstoot gassen wereldwijd
verdrietig

Afval
PMD compost
geen auto’s, restafval
veel vliegtuigen, CO2 natuur
planeet

Gras
immer groen
bos oneindig groot
uitstoot CO2 wereld rond
verdord

Sorteren
elke dag
klimaat vuile lucht
dagelijks geklaag veel gezucht
bedenking

Bos
fijne bladeren
lente bloemen groeien
mooie rustige groene natuur
prachtig

Aarde
vieze brij
grijze lucht nabij
stof in het rond
verstomd

Natuur
afval overal
karton PMD restafval
kranten vuilniszakken blikjes papier
vervuiling

Fabrieken
vieze lucht
PMD papier karton
sorteren in de vuilnisbak
recycleren

Natuur
felle zond
super mooie bomen
bloemen bloeien snel hoog
zonnig

Water
dieren leven
wind blaast wolken
aarde in de grond
mooi

CO2
fabrieken vervuilen
milieu niet verpesten
het afval goed sorteren
milieu
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»12. Bezoek aan het stadhuis – klas 4B

Op dinsdag 12 november trokken we in de namiddag met het vierde leerjaar naar het stadhuis. Daar
werden we zeer vriendelijk ontvangen en kregen we een rondleiding doorheen de verschillende diensten.
We passeerden ook langs het kantoor van de burgemeester, die gelukkig aanwezig was waardoor we de
kans hadden om samen op de foto te gaan. Dit lieten we ons geen twee keer vragen.
Nadien gingen we ook eens langs op de jeugddienst waar we te weten kwamen waarvoor we kunnen
aankloppen bij hen. Velen onder ons wisten niet dat dit voor een heel uitgebreid gamma is. Dit gaat
namelijk van spelletjes tot micro’s tot het bekomen van een speeltuig in de omgeving van uw huis … Een
leerrijke namiddag!
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»13. de warmste week
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